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  صوتية مقاطع الى التحليلشرح 

 

 ٌحتاج إلً تفصٌل إلتمانه:  هذاو إجابته فً صعوبة ٌجد كثٌر من الطالب السؤال هذا -ٔ

  شمسٌة. أو لمرٌة الم كانت سواء الكلمة عن زائدة والم بألف تبدأ التً بالكلمات نبدأ

 الحرف مع ونٌك) ْ (  سكون عالمة علٌه حرف أي وعموما واحد ممطع لمرٌة والم ألف •

  ممطع الممدود الحرف مع ٌكون مد حرف أي وأٌضا ممطع ٌسبمه الذى

 (  ب/  تا/  ن/  ال)  اْلكتَاب:  مثال

 مد وهنا( / ن) ممطع والكاف/  ممطع(  ال) وبالتالً لمرٌة الم على تحتوى الكتاب كلمة •

 ( ب)  ممطع والباء( /  تا) ممطع والممدود وبالتالً المد باألف

( ّّ  ) شدة عالمة علٌه أي مشدوًدا ٌكون لالم التالً الحرف أن فنجد الشمسٌة الالم أما •

 وحده ٌكتب ومرة ممطع فً والالم األلف مع مرة مرتٌن ٌكتب هنا المشدود الحرف وبالتالً

  ٌختلف فالوضع مد حرف أو سكون بعده ٌكن لم أن

 (  ء/  ما/  س/  الس)  السََّماء : مثال

 التالً المشدد والحرف والالم األلف وبالتالً شمسٌة الم على تحتوى لكلمةا أن هنا الحظ* 

 مرة المشدد الحرف الالم لحرف التالً الحرف نكتب ثم(  الس) ممطع الالم لحرف مباشرة

 والهمزة( /  ما)  ممطع والممدود المد حرف بالتالً مد بها السماء كلمة( / س) ممطع أخرى

 ( ء) ممطع
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 ٌكون الالم بعد المشدد والحرف شمسٌة الم على تحتوى الكلمة أن لو للٌال ٌختلف الوضع* 

 ( ّْ  ) سكون عالمة علٌه حرف أو مد حرف بعده

  ر(/  نو/  الن)  النُّور مثال

 (  الواو) مد حرف ٌلٌه النون حرف المشدد والحرف شمسٌة بالم دأبت النور كلمة هنا الحظ

 وبعده أخرى مرة النون المشدد الحرف نكتب ثم/  مطعم(  الن) هو  الكلمة وبالتالً تحلٌل

 (  ر)  ممطع والراء( / نو) ممطع والواو النون ٌكتب واو مد حرف

 تحتوى الكلمة كانت اذا حاجة أهم مماطع الى نحللها كً زائدة والم ألف بها ٌوجد ال التً الكلمات •

 ممطع الممدود والحرف المد حرف كونٌ أن البد مماطع إلى التحلٌل عند(  ى -و  -ا)  مد حرف على

 واحد

 ( ر/ هو/ز) ُزهُور( *  ل/  مً/  ج)  َجِمٌل * مثال

  مباشرة له السابك الحرف مع ممطع ٌكون سكون عالمة علٌه ٌكون الذى الحرف أٌضا*

 ( ن/  بو/  ع/  ٌل)  ٌْلعَبُون*  مثال
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  مربوطة : اذكر كلمات تنتهى بتاء مفتوحة وأخرى بتاء(  ٓٔ) 

 .........................................................                             -أخت  –بنت 

 شجرة                         .......................................................... –مدرسة 

  حلل الكلمات إلى أصوات :(  ٔٔ) 

 ...... / ................ / ................. / .................لادم      .........

 هرب ............... / ................ / ................. / .................

 ( لم  – من  - إال – على – أن)    بوضع  أكمل(  ٕٔ) 

 ِمْننَ  فَأََخافَ  أُْخِطئْ ...............   -ٔ

 ٌَْلعَبُونَ  َكانُوا األَْطفَالَ ......... ... ٌُْحكىَ  -ٕ

 بَِعٌد  ..........  لَاِدًما الخطاب بن عمر الخلٌفة األَْطفَالُ  َرأَى -ٖ

 َمَكانَهُ  َولَفَ  ِطْفاًل ........  األَْطفالُ  َهَربَ  -ٗ

 َشَجاَعتِهِ ................  الِطّفلَ  الخلٌفة َشَكرَ  -٘

  اآلتٌة الكلمات مضاد هات(  ٖٔ) 

 ..................... شجاعة  -................     هرب -.......................                  ضٌمة -

 ........................ بعٌد –...............    الخوف  -.........................                شكر -

   مربوطة بتاء أخرى و مفتوحة بتاء تنتهً كلمات اكتب( ٗٔ)  

 ............... ،............   ،...........   ،............  ،...........   ،...........   ، أخت ، بنت*  

 ...............،.............   ،.............. ،............ ،.............. ،......... ، تلمٌذة ، مدرسة* 

  ( االستفهامٌة – المنفٌة)  الجملة نوع حدد(  ٘ٔ) 

 ............................ جبانا أكون أن أحب ال -ٕ................                الطفل هرب هل -ٔ

 .............................. األطفال ٌهرب لماذا -ٗ.....................                   أخطئ لم  -ٖ

 تطبيقات عامة
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 ............................  األسبوع فً ٌوما متى -ٙ             ............. صعبا االمتحان لٌس -٘

 ( هم  - هما – هً – هو)  المناسب الضمٌر النمط مكان ضع(  ٙٔ) 

  مهندسة...........  -ٕ                           كرة العب.................   -ٔ

   الموسٌمى فً متمٌزان...............   -ٗ                    المصنع فً عمال................   -ٖ

  كالمثال أكمل( 1ٔ)  

  لادًماّ                            لادم                    لادم                        لادم* 

  ...........              .............                ..................                  طفل* 

 ............             ...............              ..................                 أمٌر* 

  اآلتً الكلمات فً المد نوع بٌن(  1ٔ) 

 ................... لادما....................         *   بعٌد*  

 ....................  علوم......         * ............ أخاف................            *  هدوء* 

  كالمثال حول(  1ٔ) 

  مكانه الطفل ٌمف -                            مكانه ٌمف الطفل 

 ..................................... -                              هللا ٌشكر دمحم

 -: التالٌة الحروف من كلمات كون(  ٕٓ) 

 ..............................                                             ه    -   ب  -  ر*   

 ..............................                                  ط – ل – ر  - ق   - ا  - ي* 

 ..............................                                        ع   -  ي  - ب  -    د* 

 ............./ ..............      مربوطة بتاء وأخرى مفتوحة بتاء تنتهى كلمات ثالث هات(  ٕٕ) 

...........   ......  /   .............   /  .............     /    ................    /...... 

 ( هم – ماه  - هى  - هو:   )  المناسب الضمٌر استخدم( ٖٕ)  

  ماهران تلمٌذان.................                         مجد فالح..................         -   

 . صادلة معلمة....................     -                       العبون...................           -
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  : اسمٌة جمل الى الفعلٌة الجمل حول(  ٖٕ) 

 ......................................................  الدرس المعلم كتب  -

 ........................................................ بالكأس الفرٌك فاز  -

 .......................................................... األحمر الدٌن صاح -

  : تٌةصو مماطع الى الكلمات حلل(  ٕٙ) 

 ..../ ...... ....../ ...... ....../ .....( ) .....   اأْلَْطفَال*    ........ / .......(/ ....  ) ....    بَِعٌد* 

 ....../ ...... /...... ....... / ......() ..   ِرٌكَّالط* )..........    / ........../ ........(     َهَربَ * 

 : مفٌدة كلمات لتكون األصوات ادمج( 1ٕ)  

 ) ..................(      ل/   لَا)  ..................(                  *            َما/        د/   لَا* 

  كلمات وكون جدٌدة بحروف( ط) حرف استبدل( 1ٕ)  

   رٌك/ ....... رٌك/   ........  رٌك/  ......  طرٌك* 

  ( مفتوحة تاء – مربوطة بتاء ) تنتهً التً الكلمات حدد(  ٓٔ) 

................                                    فكرت................                    طالبة ..............              صادلة(    أ) 

 .................. فتحت..............                     ذهبت   ................            . منة(   ب)

  ـ:   الفعلٌة الجملة و االسمٌة الجملة حدد(  ٔٔ) 

 : ..................  رمضان تصوم هدٌر(   ب)   .................  ......... ٌعومون األطفال(  أ)   

 .....       .................. الطفل غرق(   د)  ........................  الطفل أنمذ الشاطئ حارس(  ج)   

 ....................... تضحن ٌاسمٌن(   و)    .................     .. الصبح أسماء تصلى(   هـ)  

  ـ( :  االستفهامٌة – المنفٌة)  الجملة حدد( ٕٔ) 

 ......................   أحد ٌصدله لم(  د)  ...................  ........   الطفل غرق هل(    ا)  

 ......................               المهمل ٌنجح لن(  هـ)  ................... .. الطفل أٌها تكذب لماذا(   ب  )

 ....................... وطنً أخون ال(  و) .................    . المدرسة إلى تصل كٌف(    ج) 
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    كالمثال أكمل( ٖٔ)  

                البحر فً األطفال ٌمفز لم -               بحرال فى األطفال ٌمفز(     أ)  

 .                 ................................................... الطفل األطفال ٌنمذ –( ب) 

 ...................................................                      الكرة أحمد ٌلعب(   ج) 

 .....................................................               الشاطئ حارس على الطفل ٌكذب(  د) 

   ٌكتب ال و ٌنطك حرف بها التً الكلمة تحت خطا ضع(  ٗٔ) 

 (     هذان – هم -  الذٌن – ذلن – من – هؤالء)       - 

 ( هم -  هما – هى – هو)   أكمل

  معلمان......................  -ٕ                          ٌبطب.............   -ٔ

 مؤدبة.....................  -ٗ                            أطفال.............  -ٖ

  : كالمثال السكون عالمة ضع(  ٘ٔ) 

o   َدرس           تــَــمـــر            بــَــدر            شـَـمــْـس 

 : مدّ ال حرف لون

 ٌزور                للٌل               أطفال              لال •

  : الحروف من كلمات كون( ٙٔ) 

 ............................       ي  - ر  - ا  - ب  - ح – ل – ة* 

 ..............................                   ل  - غ  -ر  - ا – ق* 

 ..............................                     ت -   ذ   - ن  - ب* 

 .....   /   ....................    /   ......    الناس *-: الوزن نفس على كلمات هات(  1ٔ) 

 ................   /  .....................  /  ......................   /  ....      للٌل* 

 -: المناسب شارةاال اسم اكتب(  1ٔ) 

  واسع طرٌك.................            -ٕ                   طفل........................          -ٔ

  ولدان..................        -ٖ              جمٌلة بحٌرة.....................          -ٕ
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  جمٌلة كتب..................         -ٙ                   أطفال....................          -ٖ

 -: ٌكتب وال ٌنطك حرف بها كلمة كل حول دائرة ضع(   1ٔ) 

 .  ذلن     -    الناس    -      شجاعة   -   لكن   -   لال  -   هذا  -

  : صوتٌة مماطع الى الكلمات حلل(  ٕٓ) 

 )  ......... /...... /....... (      أَْسَرع../ .......(       * )  ...../ .... ..... / ...... ... ٌَعُوُمون* 

 )  ...... ... / ....../...... (    تَْكِذب*                           )...../.... ..... / .......(     لَِلٌل* 

 ( أمر – استفهام)  األسلوب نوع حدد( ٘)  

 ..................................      الفاكهة تحب هل* 

 ................................           الكبٌر احترم* 

 .................................     المرد ٌعٌش أٌن* 

 .....................................      الفصل ادخل*   

ٌَْماء  : صوتٌة مماطع الى الكلمات حلل(  1)   ../........( ) ........./  ...... َش

 ) .......... /.........(  أَْبنًِ 

 )  ..... ....... /....... (  أَْرض)  ........./ ......... (    *   تَْعلُو) ........./ ........(       *  تَاء  -

                      ـ( :  فعلٌة – اسمٌة)  الجملة نوع بٌن( ٔٔ)  

 ...............................        الكرم أرض وطنً(  د.............. ) ..........   وطنً أحب(   أ) 

 .....................................              بلدي هذه(   و...................... )    بلدي تعلو(  ب) 

 ......................     ........... المرآن فرح تمرأ( ز............... ) التلٌفزٌون تشاهد مً(  ج) 

  ـ( :  أمر ، استفهام)  األسلوب نوع بٌن(   ٕٔ) 

 ........................                       الشهر فى ٌوما كم(   د...................... )  مبكرا لم(   أ)  

 .............                            .........  ؟  أنت صف أى فى(  هـ.................. )   والدٌن أطع(  ب) 

 ...................     ؟ المصنع فى تعمل هل(  و) ..................  بخط واجبن اكتب(  ج) 
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  ـ( :   نفى ، نداء)  األسلوب نوع بٌن(   ٖٔ) 

 ..................                     ......  اجتهدي نورهان ٌا(   د.................... )   أحبن إنً وطنً ٌا(   أ)  

 ......................                                 أخاه المسلم ٌخاصم ال(  هـ)        ..................   ٌكذب ال محمود(  ب) 

 .........   ..........  الحٌوان أحمد ٌعذب ال(  و) ....................مالبسن نظف هللا عبد ٌا(  ج) 

 ( أنا – نحن – هى – هو: )  من المناسب بوضع أكمل(  ٗٔ)  

  األول الصف فى تالمٌذ...........  -ٕ                                 المراءة أحب............  -ٔ

  أمٌن عامل...... ..  -ٗ                                   ناجحة طبٌبة...........  -ٖ

 ( هم -هى – هما – هو)  مناسب بضمٌر أكمل(  ٖ)  

  مهندسان.............     -ٕ            مخلصون مصرٌون...............     -ٔ    

 األرض ٌزرع...............    -ٗ                     نشٌطة تلمٌذة...............     -ٖ    

 : فعلٌة جملة الى االسمٌة الجمل حول(   ٗ) 

 ................................     الدرس تمرأ شٌماء   -      

 ................................   الحمار فوق ركب جحا-      

  ( هؤالء – هذه – هذا)  أكمل(   1)  

                      مجتهد معلم........   -ٕ.                    مصرٌون جنود..........  -ٔ

 . نشٌطة فالحة........... .. -ٖ  

  ( ؟) . /  المناسبة الترلٌم عالمة ضع(  ٓٔ)  

 .........             مهذبة تلمٌذة اٌمان –.......                      المراءة تحب هل -

 ..... مدرستن تمع أٌن –                    ......      والدٌه ٌطٌع دمحم –

 : وتٌةص مماطجع الى حلل(  ٔٔ)  

 ) ....../........../......./.......( َمَكانِه) ....../........../........../........(      *   ثَِمٌاَلن 
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  (  هذه – هذا – نحن – أنا) ضع( ٘ٔ)      

      أمً كالم أسمع.............   -ٕ                مخلصة صدٌمة..............   -ٔ

   نفكر...............   -ٗ                     ماهر طبٌب.............  -ٖ

 ( ح – ع – ا -س – م)   اآلتٌة الحروف من كلمات  أربع كون(   ٙٔ) 

 (ٔ  (              ...................)ٕ   ..............) 

(ٖ  (                 ................  )ٗ  .............) 

   جمال لتكون اتالكلم رتب(  1ٔ)  

 ......................................................... فوق – حماره – ركب – ظهر – جحا(  ٔ) 

 ................................................................ األطفال – البحٌرة – لفز – إلى(  ٕ) 

   :كلمات كون و األصوات ادمج(  1)  

 (  دة/ ـفٌـ/  مـ ـ(             ـشة/ را/فـ/ الـ ـ(     ر/ ها/ أز)   ـ(          ـلة/ نحـ(      ) ل/ ــمٌ/  جـ) 

  ...........                     ................        ..........   ...................         .............. 

 :( هؤالء – هاتان – هذان – هذه – هذا)  المناسب االشارة اسم ضع(   ٓٔ)   

  عالٌة شجرة..................  -ٕ                                 فٌل..................  -ٔ

  المدرسة فى معلمان................   -ٗ                           صغار أطفال...........   -ٖ

  متفتحتان زهرتان...............     -ٙ                              ممرضات............   -٘

  :كالمثال أكمل(  ٔٔ)  

                             لٌال أسهر ال                                               لٌال أسهر(   أ) 

 .....................................................                   متأخرا النوم من أصحو(   ب)

 .....................................................                                       المدرسة عن أتأخر(   ج) 

 .......................................................                    الصغٌرة المطة أضرب(  د) 

 ....................................................              الطرٌك تصفمن فى أسٌر(  هـ)  

 ....................................................                                               الحائط على أكتب(  ز)  
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 : العكس و فعلٌة إلى االسمٌة الجملة إلى حول(  ٕٔ)  

 . ..................... الصبح تصلى شروق( ب) .  ...................الكرة ٌلعب  إسالم( أ)  

 . ........................... المعلم سألت فرح(  د....................... ) الطفل ضحن(   ج)

 ............................... مرت األٌام(  و.................. )  مدرسة األول بنى(   هـ) 

 (    ....................................... ن – ح – ة -ل)   الحروف من كلمة كون(  ٖٔ)  

         -: كالمثال حول 

  الحٌوان أضرب ال   --------------- الحٌوان أضرب  -   

 ..................................................   ------------- الفصل فى أتحدث -    

 ...................................................  -------------- الحصة عن أتأخر -   

 :النمط مكان(  هذه)  أو(  هذا)  ضع(  ٗٔ)  

  مفٌد غذاء....................   -                                     نحلة.....................   -

 لذٌذ عسل...................        -                                 فراشة.........  ................

  : صوتٌة مماطع الى الكلمات حلل( ٘ٔ)   

 ) ........./ ...... /.........../......./.....(  اْلفََراشة) ...../.........../......(    *  َجنَاح* 

 ....( ) ...../........../ َرلٌِك*  

 /   ..... مٌل/ ......  جمٌل : مفٌدة كلمات وكون أخرى بحروف الجٌم حرف استبدل(  1ٔ)  

  : كلمات لتكون األصوات ادمج(  ٕٓ)  

 (  ..................     ر/      ف/       أَصْ ) 

 ( ........... ة/  ل/  مً/ ِ  جَ *)  

 

 ( هاتان - هؤالء)  المناسب اإلشارة اسم استخدم(   1ٔ)  

 البحر فى سفٌنتان( ...................  ب)                       الوطن حراس(  .................  أ) 

       المصنع فى عمال(  ...................   د)                المدرسة فً معلمتان( ................  ج)  
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 -: لٌةفع جملة الى االسمٌة الجملة حول(   1ٔ)  

 .                       ............................................   االنسان هللا خلك  -

 ............................................                                    ٌدق الملب -

 ..............................................                          ٌعالج الطبٌب -

 ...............      السلٌم*   ...........   الصابون*   ...........       الماء *-: المد نوع  حدد(   1ٔ)  

 : الحروف من كلمات كون(    ٕٓ)  

 ................   ا – ل  -ف -ر -ا -ة-ش*                    ...........   ا -د -ل – م*  

 : صوتٌة مماطع الى حلل(  ٕٕ)   

 ) ........./ ......... /......... (  اأْلُْذن)......../........./..... (    *  اْلمَْلب 

ابُون*    ./ .......... / .........  ( ) ......... أَْسنَانًِ*   ....... / .... () ........ / ....... / ..   الصَّ

  :كالمثال أكمل(   ٕ٘)   

 .         بجد ٌذاكرن هن.                                    بجد ٌذاكرون هم -ٔ

 .                            ..............................................     مبكرا ٌنامون هم -ٕ

 .................................................                    األول الصف فً طالب هم -ٖ

 .                        ................................................  بإخالص ٌعملون هم -ٗ 

 ................ ...............................                            التلفاز ٌشاهدون هم  -٘

  :النفً أدوات تحت خطا ضع(  ٕٙ)   

  هشام ٌصل لم -ٕ                                          عنفال  تحب ال فرح -ٔ

   حدٌثها فً إسراء كذبت ما -ٗ                             الٌوم النادي إلى منى تذهب لن -ٖ

 : كلمة حروف مجموعة كل من كون(  1ٕ)   

 ..(                 .................................. ـك/  ـلـ/  خـ) 

 (          ................................... ــن/  ـٌـ/  ـعـ/  ال) 

 (         ...................................  ــع/  ـمـ/  ـسـ/  نـ) 
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 :( هً – هما – هم -هو)  المناسب الضمٌر استخدم(  1ٕ)   

 المحتاج ٌساعدان( ...................  ب)                            الحدٌمة عمال(  .................  أ) 

       المرور ٌنظم(  ...................   د)                         عربٌة لغة  معلمة( ................  ج)  

 -: ٌأتى مما لكل سؤاال اذكر(   1ٕ)  

 .       ؟ صدٌمن لابلت....                     . ............. المدرسة فى صدٌمً لابلت -ٔ

 ؟ شربتم.                         ......................       طازجا عصٌرا شربنا -ٕ

 ؟ الفصل فى تلمٌذا.   .         .................  تلمٌذا عشرون و خمسة الفصل فى -ٖ

 ؟ المدرسة الى تذهب...           ...............  األلدام على سٌرا المدرسة الى أذهب -ٗ 

 ؟ النوم من تستٌمظ.            ................  صباحا السادسة فى النوم من استٌمظ  -٘

  ـ الجمع الى المفرد من حول(   1ٕ)    

        الحٌوان حدٌمة التالمٌذ زار                        الحٌوان حدٌمة التلمٌذ زار

 ......................................................                            الواجب الطفل كتب 

 ...............................................                               المصنع العامل دخل 

 ...              ...........................................                            األرض الفالح زرع 

 .              .....................................................           الطعام العصفور أكل 

 -: مناسب بضمٌر أكمل(  ٕٔ)  

  نشٌط ولد.......................                 . مخلصة صدٌمة........................  

                                                تلمٌذتان.......................                  . ماهرون معلمون.   ......................

 : كالمثال أكمل(  ٕٔ)  

           أذنان:            لإلنسان ٌوجد

 : ........................... لإلنسان ٌوجد

 ......: .................. لإلنسان ٌوجد

 : ........................ لإلنسان ٌوجد
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  النمط مكان المناسب االشارة اسم ضع(  ٖ)  

 (  هذا – هؤالء – هذه)                               

 . األسنان لتنظٌف فرشاة............    -ٕ                 واسع نهر................... -ٔ

 . نشٌطات تلمٌذات............    -ٗ.             جمٌلة نعٌو.................    -ٖ

 ( استفهام – نداء – نفى)  جملة كل فى األسلوب نوع حدد(  ٗ)  

 ...............................                        ؟ الموز لون ما -ٔ

 ...............................              أختن ساعد ، شادى ٌا  -ٕ

 ...............................                            لٌال أسهر ال -ٖ

 ................................             بالدرس اهتم ، دمحم ٌا -ٗ

  : االستفهامٌة من المنفٌة الجملة  حدد(  1)  

 .................. لمصٌفا الى تذهب متى -ٕ.................                الكذب أحب ال -ٔ

 .......... المدرسة الى صدٌمى ٌحضر لم -ٗ..         الحٌوان حدٌمة فى أعجبن ماذا -ٖ

  ( أٌن – ال – و – نحن: )  أكمل( 1)   

 . صدٌمان  عبدالرحمن.........  دمحم  -            ؟ المصرى المتحف ٌمع...........  -

 .     لٌال تسهر........    -                    . األشجار نزرع............  -

 

 ( هؤالء – هذان – هذه – هذا)  المناسب اإلشارة اسم النمط مكان ضع( ٗٔ)   

  الطالب............  كرمنا(  ٕ)                   بالجائزة التلمٌذ.............  فاز(  ٔ) 

  جمٌلة زهرة( ...............  ٗ)                   عطوفان رجالن( ...............   ٖ) 

  كالمثال أكمل(  ٘ٔ)  

  ٌدٌها الطالبة تغسل -                       ٌدٌه الطالب ٌغسل(  ٔ) 

 ........................................... -                        النافذة الطفل ٌفتح(  ٕ) 
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 ( هن - هً – هو  - هم)  المناسب الضمٌر استخدم(  ٖٔ)  

  الجرى ٌحب( ...................  ب)                      جٌران و ألارب(  .................  أ) 

 جمٌل بصوت تغنى(  ...................   د)                 باأللوان ٌرسمن( ................  ج)  

 ( هؤالء - هذه – ذاه)  المناسب اإلشارة اسم استخدم(  ٖٔ)   

 نلعب و نغنى الٌوم( ...................  ب)                   الكهرباء فى فنٌون(  .................  أ) 

              المستمبل فتٌات(  ...........   د)                        حمراء سٌارة( ................  ج)  

 ( فعلٌة - سمٌةا)  الجملة نوع حدد(  ٗٔ)   

 .......................   وطنه إلى المسافر ٌعود(  ب) .....................  التصوٌر ٌحب مهاب(   أ) 

 .................   الصفوف المعلم ٌنظم(    د)  ..................   .. نشٌطا دمحم ٌستٌمظ(  ج)  

   تيٍ َىع انًذ (   51)  

 
  درف انًذ انكهًح  درف انًذ انكهًح  درف انًذ كهًحان  درف انًذ انكهًح

  انعهىو  انًىسيقى  يذثىٌ  انهىاياخ

 

 -: الحروف من كلمات كون(  ٙٔ)  

 .................. ل  --س-م-ا-ر*  .... ...................  م – ي – ل – س – و – ى -ا -ق* 

 ( هى – هم – هو)   : مناسب بضمٌر أكمل(  1ٔ)  

 كرة العب...........    -ٖ           مؤدبون أطفال..........   -ٕ        جمٌلة بنت.........   .-ٔ

 ( هن - هم)  المناسب الضمٌر استخدم(  1ٔ)   

  الخٌر على حرٌصات( ...................  ب)                      الوطن أبناء(  .................  أ) 

       المشروع فى مهندسون(  ...................   د)            المدرسة فً موظفات.... ( ............ ج)  

 ( هؤالء - هذه – هذا)  المناسب اإلشارة اسم استخدم(   ٕٓ)  

  المحل فى بائعات( ...................  ب)                           األلمشة تجار(  .................  أ) 

    العلوم معلمة(  ...........   د)                        المدرسة مدٌر................  ( ج)  
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 ( فعلٌة - اسمٌة)  الجملة نوع حدد( ٕٔ)    

 .......................  عالٌا مصر أعالم ترتفع(  ب)    .....................    أمها تحب أروى(   أ) 

 .................   الوطن عن الجندي ٌدافع(    د)     .................... رامبك هللا فتح ٌنام(  ج)  

 ( هو – هما – هى)          المناسب الضمٌر استخدم(   ٘ٔ)  

   علمٌا متفولان.............. -ٔ  

   مثالى تلمٌذ...............  - ٕ

 . طوٌلة زرافة.................     -ٖ

 -: فعلٌة جملة الى االسمٌة ملةالج حول(  ٙٔ)  

 ...........................................                   لال المدرسة مدٌر-ٔ

 ...........................................              المتفولٌن نكرم الٌوم  -ٕ

 ...........................................                 تعترض األفٌال -ٖ

 (  هذه  - هؤالء   - هذا)  : المناسب االشارة اسم استخدم(   1ٔ)    

  معلمون.............       -   ٖ     لوى فٌل.............    -ٕ          دراجة..............   -ٔ

 -: مفٌدة جمل وكون سطر كل كلمات رتب(  1ٔ)  

 .*.............................................. أبناء – نكرم  - ابنا  - الٌوم  المدرسة  - من*  

 ................................ *....... .   اآلباء -  فى – الصباح – ولف  - والتالمٌذ  - المعلمون*  

  : الحروف من كلمات كون(  ٔٔ)  

 .............................                      ا   - ب  -ل  - ت  -س* 

 .............................          ن -  أ   -  و   -  ط   - ى  -  ا*    

 أير ( -اسرفهاو  –َذاء   -عيٍ َىع األسهىب  ) َفى (  51
 ) أ (  يا أجًم انرعاوٌ !   ..................      ) ب ( يا يصر أَد أيي     ....................... 

 تخم عهى انفقراء  ..................     )  د  (  يرى قايد انثىرج ؟ .......................)ج ( نٍ أ  
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  اضثظ انكهًاخ كانًثال(  51)   
 َصاَم :  عام  ،  لاد  ،  فاز ) ب (             أَْجَمُل : أطول  ، أحسن  ، أكبر) أ ( 

          
 أكًم تاسى يىصىل يُاسة( 51)   

 دضر ................... فاز              ) ب ( َسريٍ ................. دصهد عهى انجائسج ) أ ( 
 ) ج ( انًصريىٌ ......... ذقذيىا            ) د ( انثُاخ ...................  ذفىقٍ فى انًذرسح 

 ...  َجذرا ) هـ ( عًر و هشاو ............ َجذا        )و ( انطانثراٌ ..............

 
  أكًم هاخ انفعم انًضارع يٍ األفعال اآلذيح (  51)  

 

 َجخ رهة صعذ تخم َصخ ركة فرخ دخم كرة يشى

          يًشى

 
  أكًم هاخ انفعم انًاضي يٍ األفعال اآلذيح(  51)  

 

 يعسف يضذك يثرد يثذأ يهذو يهسو يرجع يهعة يشرح يطثع

          طثع

 

  (  هً – نحن – أنا  - هو)   ضع(   ٖ)  

  المعلمٌن نحترم( .........................   ب)                   الحمل فى ٌعمل( ................... أ) 

   مصر أحب( ..........................   د)                       مثالٌة طالبة( ..................  ج)

 ............معلمة  ،............. فالح  ،.......... طالب  ،.......... ، عامل     مثنى هات(  ج)

 -: مفٌدة جمال وكون سطر كل كلمات رتب(  1)  

 ............................................................    الزمالء – الرسم – ٌحبون  - واأللوان•

 ....................................................... ...  الشوارع  - مزدحمة  - كانت – بالناس-   

  ( هؤالء  - هذه – هذا)    مناسب اشارة باسم أكمل(  1)  

  شجعان ثوار*  ...................   

  عظٌم شعب*  .................... 

 . الموسٌمى حصة*  .................    
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  ( نداء  - ستفهاما – نفى)  المناسب األسلوب حدد(  1)  

 ...................................                الشكر كل لكم الثورة شهداء ٌا  -ٔ

 ...................................                                  المنافمٌن أحب ال -ٕ

 ....................................                   ؟ المصرٌٌن ثورة كانت متى -ٖ

 

  ( استفهام – نفى – نداء)  األسلوب نوع حدد (  ٖ)  

 .....................            ؟  األسبوع فى ٌوما كم -ٔ

 .      ..................... التلفاز شاشة من أ لترب ال -ٕ

 .            ................... الكالم اسمع.  عزٌز ٌا -ٖ

 ( هم – هو – هى – هما: )  المناسب مٌرالض ضع(  ٗ)  

 . مصر أبطال................    -ٔ

 . مخلصان جندٌان...............     -ٕ

 . ذكى ولد...............      -ٖ

 . المالبس تغسل...............      -ٗ

 ( فعلٌة – اسمٌة)   جملة كل نوع حدد(  1)  

 ..............................                                       الرحٌك النحلة تمتص* 

 ..............................                            مفٌدة والنحلة جمٌلة الفراشة* 

 ..............................                              الحمار ظهر فوق جحا ركب* 

 ( هذان  - هذا – هؤالء – هذه: )  مناسب اشارة باسم أكمل(  ٓٔ

  بمرة* ................                               معلمان* ............... 

  رجل* ...............                    مصرٌون جنود* ................ 

 : تكتب وال تنطك حروف بها التى الكلمات حدد(  ٔٔ)  

 ( الذى – شٌماء  - اٌمان – ذلن – هذان  - سماء  - لكن )
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  : ٌلى فٌما النمط مكان(  ؟)  أو) . (  ضع(  1ٔ)  

            الشمس تشرق متى  

  الكرم أرض مصر  

  الفعلٌة الجمل من االسمٌة الجمل حدد(  1ٔ)  

 ...................................                                    جمٌلة الفراشة  

 ...................................               النادى ملعب فى الالعبون ٌلعب  

 ...................................                             الدرس المعلم ٌشرح  

  : تٌةاآل الكلمات من"  مفتوحة"  تاء بها التى والكلمات"  مربوطة"  تاء بها التى الكلمات حدد(  ٕٓ)  

 النظافة  -    فالحة  -    سٌارات  -    بنات  -   بحٌرة  -   حدٌمة

  : ساكن حرف بها التى الكلمات تحت خطـًّا ضع(  ٖٕ)  

 الشمس – تعلو – فوق – الناس – ٌمشى  

 { هما – هو – هم – هى}   النمط مكان الموسٌن بٌن مما المناسب الضمٌر ضع(  ٕٗ)  

  نشٌطان عامالن.... .................  

  المرضى برعاٌة تهتم ممرضة....................   

  الحمل فى ٌعملون فالحون....................   

  المرضى ٌعالج طبٌب...................   

  أصوات إلى اآلتٌة الكلمات حلل(  ٕ٘)  

 ........................................   الطرٌك  

 ........................................       بعٌد  

 ........................................    الطفل  

 ........................................    صرخ  
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  اآلتٌة الكلمات فى المدّ  حرف حدد(  ٕٙ)  

 ....................................   أطفال  

 .....................................    كثٌر  

 ......................................     لال  

 ......................................   حمول  

  : ٌلى فٌما النمط مكان"  هذه"  كلمة أو"  هذا"  كلمة ضع(  1ٕ)  

  بالدى علم.......................   

  تىمدرس.......................   

 من(  مفتوحة تاء)  بـ تنتهى التى والكلمات ،(  مربوطة تاء)  بـ تنتهى التى الكلمات اذكر(  ٖٓ)  

  : اآلتٌة الكلمات

 بنت – رٌشة – صدٌمة – أخت – تلمٌذة  

  : اآلتٌة الجمل من الفعلٌة والجمل االسمٌة الجمل حّدد(  ٖٔ)  

 ...............................................                صباحـًا تشرق الشمس  

 ...............................................                      لٌال الممر ٌضىء  

 ...............................................           ٌوم كل دروسه أخى ٌذاكر  

 ...............................................          مصر فى شتاء ٌنزل المطر  

  : ٌأتى فٌما االستفهامٌة والجملة المنفٌة الجملة حّدد(  ٕٖ)  

 ...................................            الكذاب أحب ال  

 ...................................     األسبوع فى ٌومـًا كم  

  النمط مكان الموسٌن بٌن مما المناسب الضمٌر استخدم(  ٖٖ)  

 هو – هما – هو – هى

  مالبسها بنظافة تهتم....................   

  السباحة فى ماهر سباح....................   
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  عملهم ٌتمنون عمال....................   

  متفولان تلمٌذان....................   

  : ٌلى فٌما النمط مكان(  ؟)  أو) . (  ضع(  1ٖ)  

   المرضى تعالج المستشفٌات  

  لن صدٌمــًا كم  

   -:  النمط مكان(  هما – هو – هى – هم)  اآلتٌة الضمائر ضع(  1ٖ)  

  النادى فى ٌلعبون شباب......................    

  السباحة ٌحب..........................    

 نشٌطان عامالن..........................   

 الدرس تمرأ.........................    

  اآلتٌة الجمل فى  النمط مكان مناسب إشارة اسم ضع(  1ٖ)  

 أختى..................       أصدلائً ......................         أبى..................... 

 : مفٌدة جملة لتكّون ؛ سطر كل كلمات رتب(  ٔٗ)  

 ...........................................................  الجسم - السلٌم – لالعم – فى – السلٌم  

 ........................................................................  أنظف – أسنانى – بالفرشاة  

 ................................................................................  هللا – خلك – اإلنسان  

  النمط مكان الموسٌن بٌن مما المناسب الضمٌر ضع(  ٗٗ)  

 { هما – هو – هم – هى} 

  نشٌطان عامالن.....................   

  المرضى برعاٌة تهتم ممرضة....................   

  الحمل فى ٌعملون فالحون....................   

 المرضى ٌعالج طبٌب....... ............  
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 : اآلتٌة الجمل من الفعلٌة والجمل ، االسمٌة الجمل حدد(  ٘ٗ)   

 ........................................   مصر فى النٌل نهر ٌجرى  

 ........................................      لذٌذ طعمه التفاح  

 ........................................    الجسم ضخم التمساح  

 ........................................    الحٌوان حدٌمة فى المتوحشة الحٌوانات نشاهد  

  " نفى – نداء"  ٌلى مما جملة كل أمام األسلوب نوع حدد(  ٘ٗ)  

 ....................................           األشرار أصادق ال  

 .....................................     الفمراء ساعد ، أحمد ٌا  

  :  كالمثال الجمع إلى المفرد من حول(  1ٗ)  

  المطن الفالحون ٌجمع                           المطن الفالح ٌجمع  

 ..................................................                         اللبن الطفل ٌشرب  

 ...................................................                       الدرس التلمٌذ ٌسمع  

  : حروف مجموعة كل من كلمة كون(  1ٗ)  

 { ............................... ــٌـ - بـــ – ــت}   

 { ...............................   ـم - جــ - ـسـ}   

 { ...............................  جـ – ـــد -ـــلـ}   

  : ٌلى فٌما النمط مكان المناسب اإلشارة اسم ضع(  ٓ٘)  

  المالبس مصنع فى عاملة....................   

  الشارع ٌنظفان عامالن.....................   

 السن كبٌر شٌخ.....................   

  مخلصون صدلاءأ....................   
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 { هو – هى}  النمط مكان الموسٌن بٌن مما المناسب الضمٌر ضع(  1٘)  

  مجتهدة تلمٌذة.....................   

  المرضى ٌعالج طبٌب...................   

  : حكاٌة لتكّون رتب(  ٓٙ)  

  الحمل إلى الفالح ذهب  

  سعًٌدا الٌوم نهاٌة فى الفالح رجع  

  صباحـًا الشمس أشرلت  

 األرض الفالح زرع  

 

  :   المناسب االشارة اسم ضع(  ٕٙ)  

  الممح ٌحصدون فالحون.................    

 مصر أعالم.................   

 أختى.................   

  : ٌلى فٌما النمط مكان المناسب الضمٌر  ضع(  ٖٙ)  

  أصحابى....................   

  والدى................. ....  

 ماهرة طبٌبة.....................   

  الدرس ٌمرأ.....................    

 

 




